Criterii de atribuire a organizarii Turneelor Finale
ale Campionatelor Nationale de Juniori, 2021-2022
Constituirea unei Comisii de atribuire a organizarii Turneelor Finale din CN de Juniori
(Departamentul Tehnic, Departamentul Competitii FRB)
Trimiterea unui formular tipizat FRB, ca solicitare din partea unui club pentru atribuirea
organizarii Turneului Final al CN U 13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20.
Formularul tipizat FRB va fi completat NUMAI de echipele calificate la Turneul Final al CN de
juniori.
Pentru Turneele Finale de Juniori, editia 2021-2022, echipa organizatoare trebuie sa asigure
urmatoarele:
- Sa asigure disponibilitatea unei sali, sau a doua sali, pentru intreaga durata a Turneului
Final, iar salile sa fie omologate FRB.
- Sa asigure paza pe durata competitiei si prezenta unui doctor sau a unei ambulante cu
echipaj medical pe intreaga durata a evenimentului; sa comunice cu jandarmeria locala si
sa o informeze despre derularea evenimentului.
- Sa asigure materialele necesare dezinfectarii suprafetelor comune pe perioada Turneului,
dar si a mingilor de joc
- Sa asigure minim 7 mingi, care sunt folosite exclusiv pentru meciuri
- Sa negocieze cu un hotel si sa prezinte oferta de masa si cazare
- Sa asigure achizitionarea a 10 trofee/plachete pentru premiile speciale (MVP-ul turneului
final, Best 5, Cel mai bun marcator, Cel mai bun recuperator, Cel mai bun pasator,
Jucatorul de Perspectiva).
- Sa asigure transmisia video live a turneului (Facebook, Youtube, etc; internet disponibil la
sala)
- Sa asigure transmisia live a statisticii pentru toate meciurile (internet disponibil la sala)
- Sa asigure cazarea si masa pentru 2 persoane din FRB.
- Sa negocieze preturi convenabile cu hotelul/hotelurile pentru cazare si masa
participantilor.
- Sa asigure transportul, transportul local, cazarea si masa arbitrilor si comisarilor care
oficiaza la Turneul Final.

Procedura
de atribuire a organizării Turneelor Finale ale Campionatelor Naționale de Juniori, 2021-2022
ORGANIZARE
1. Constituirea unei Comisii de atribuire a organizarii Turneelor Finale din CN de Juniori (Departamentul Tehnic, Departamentul Competitii FRB),
formată din 3 membri.
2. Trimiterea unui formular tipizat FRB, ca solicitare din partea unui club pentru atribuirea organizarii Turneului Final al CN U 13, U14, U15, U16,
U17, U18, U19, U20.
Formularul tipizat tip FRB va fi completat EXCLUSIV de echipele calificate la Turneul Final al CN de juniori.
3. Analizarea oferetelor depuse și atribuirea TF clubului care acumulează cel mai mare punctaj. La punctaje egale, departajarea va fi realizată în
funcție de:
a. Dotările existente în sălile puse la dispoziție;
b. Oferta de cazare si masa;
c. Elemente suplimentare.
4. Transmiterea înștiințării de atribuire a TF către clubul desemnat.
CRITERII ȘI PUNCTAJE
Analizarea cererilor de atribuire a turneelor finale, ediția 2021 – 2022 va lua în calcul următoarele criterii:
Nr.
CRITERIU
DOCUMENTE DOVEDITOARE
Crt.
1. Disponibilitatea sălilor de joc omologate FRB (una
Adresa a administratorului sălii care să certifice
sau două) pe întreaga durată a turneului final
disponibilitatea
2.

Asigurarea pazei pe durata turneului final

3.

Asigurare prezență asistență medicala pe durata
turneului final.
Asigurarea prezentei unei ambulante pe durata
turneului final.
Comunicarea cu jandarmeria locala referitor la
informarea despre derularea evenimentului
Negogierea cu instituții hoteliere, in care să se
precizeze asigurarea conditiilor epidemiologice,
oferta de masa si cazare

4.
5.

Adresă de răspuns din partea firmei de pază la
intenția de organizare a TF
Accept scris al cadrului medical / scrisoare de
răspuns
Contract
Adresă de înaintare către jandarmerie care
precizează intenția de organizare a TF
Ofertă din partea hotelului

PUNCTAJ
Sala 1 – Polivalenta peste
350 loc. - 15 pct.
Sala 2 – Liceu - 5 pct.
10 pct
5 pct

10pct.
10 pct
10 pct – cea mai bună ofertă
.

6.

Asigurare materialele necesare dezinfectarii
suprafetelor comune și a mingiilor pe perioada
Turneului
7. Asigurare mingi de joc Molten (7 mingi)
8. Asigurarea a 10 trofee/plachete pentru premiile
speciale (MVP-ul turneului final, Best 5, Cel mai bun
marcator, Cel mai bun recuperator, Cel mai bun
pasator, Jucatorul de Perspectiva).
9. Asigurarea transmisiei video live a turneului
(Facebook, Youtube, etc; internet disponibil la sala)
10. Asigurarea transmisiei live a statisticii pentru toate
meciurile (internet disponibil la sala)
11. Asigurarea delegatiilor de transport, a serviciilor de
cazare și masa pentru maximum 2 persoane delegați
FRB, plus a arbitrilor, oficialilor de masa si a
comisarilor care vor oficia la Turneul Final
12. Elemente suplimentare (se vor preciza eventualele
premii speciale, tricouri de participare pentru toate
echipele etc)
Punctajul se poate acorda total sau parțial.

Adresă din partea conducerii organizației sportive
prin care își asumă îndeplinirea cerințelor

5 pct

5 pct
10 pct

10 pct
10 pct
5 pct

Adresă din partea conducerii organizației sportive
prin care își asumă îndeplinirea celor menționate

Punctaj suplimentar pentru
departajare

